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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS, TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA 

PLA DOCENT 
 

 

ASSIGNATURA: VEU II 
CURS: 2018/2019 
ESPECIALITAT: PEDAGOGÍA MUSICAL 
MATÈRIA: VEU 

 

 

DADES DE L’ASSIGNATURA 

 
Tipus d’assignatura: Obligatòria 

Període: Quadrimestral 

Crèdits ECTS de l’assignatura: 3.0 crèdits 

Valor total en hores: 90H 

Hores presencials: 15H 

Hores per treballs dirigits (no presencials): 22,5H 

Hores para l’aprenentatge autònom: 52,5H 

Professorat: 

 
Per veure l’equipo docent de l’assignatura feu clic aquí 

 

 

PREREQUISITS I ORIENTACIONS PRÈVIES PER A CURSAR L'ASSIGNATURA 
 
Haver aprovat Veu I.  

 

 

COMPETÈNCIES QUE ES DESENVOLUPEN EN L'ASSIGNATURA 

 
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 

 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora. 

 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament. 

 Resoldre problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. 

 Realitzar autocrítica vers el propi desenvolupament professional i interpersonal. 

 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments. 

 Desenvolupar a la pràctica laboral una ètica professional basada a l'apreciació i sensibilitat estètica, mediambiental i vers la 
diversitat. 

 Adaptar-se, en condicions de competitivitat als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen a l'àmbit 
professional i seleccionar els camins adequats de formació continuada. 

 Buscar l'excel·lència i la qualitat a la seva activitat professional. 

 Dominar la metodologia d'investigació a la generació de projectes, idees i solucions viables. 

 Treballar de forma autònoma i valorar la iniciativa i l'esperit emprenedor a l'exercici professional. 

http://tallerdemusics.com/ca/superior/especialidades/interpretacion-jazz-musica-moderna/
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 Usar els medis i recursos al seu abast amb responsabilitat cap al patrimoni cultural i mediambiental 

 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social vers el patrimoni cultural, la seva incidència als diferents 
àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius 

 
COMPETÈNCIES GENERALS 

 

 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds per al reconeixement, la comprensió i la 
memorització del material musical.   

 Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical. 

 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals. 

 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica 
professional. 

 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d'activitat i les seves aplicacions a la música preparant-se per assimilar les 
novetats que es produeixen en ell. 

 Dominar un o més instruments musicals en un nivell adequat al seu camp principal d’activitat 

 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per a superar els reptes que se li presentin en el terreny de l'estudi personal i a la 
pràctica musical col·lectiva. 

 Conèixer les característiques pròpies del seu instrument principal, en relació a la seva construcció i acústica, evolució històrica i 
influències mútues amb altres disciplines. 

 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els 
trets estilístics que caracteritzen el repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa. 

 Acreditar un coneixement suficient del fet musical i la seva relació amb l'evolució dels valors estètics, artístics i culturals. 

 Conèixer els fonaments i l'estructura del llenguatge musical i aplicar-los a la pràctica interpretativa, creativa, d'investigació o 
pedagògica. 

 Tenir un ampli coneixement de les obres més representatives de la literatura històrica i analítica de la música. 

 Estar familiaritzat amb els diferents estils i pràctiques musicals que li permeti entendre, en un context cultural més ampli, el seu propi 
camp d'activitat i enriquir-lo. 

 Conèixer les implicacions pedagògiques i educatives de la música a diferents nivells. 

 Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques dels instruments musicals 

 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d'expressar-se a través d'ells a partir de 
tècniques i recursos assimilats. 

 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per a poder crear o adaptar peces musicals així com a improvisar en diferents 
contexts a partir del coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos. 

 Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex. 

 Desenvolupar capacitats per a l'autoformació durant la seva vida professional. 

 Conèixer i ser capaç d'utilitzar metodologies d'estudi i d'investigació que li capacitin pel continu desenvolupament i innovació de la 
seva activitat musical durant la seva carrera. 

 Ser capaç de vincular la pròpia activitat musical a altres disciplines del pensament científic i humanístic, a les arts en general i a la 
resta de disciplines musicals en particular, enriquint l'exercici de la seva professió amb una dimensió multidisciplinar. 

 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional. 

 

 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE PEDAGOGIA 

 

 Elaborar, seleccionar, aplicar i avaluar activitats, materials i recursos de ensenyament/aprenentatge musicals en funció de les 
demandes de cada context educatiu, sent versàtil en el domini dels instruments i altres recursos musicals i aplicant de forma 
funcional les noves tecnologies. 

 Conèixer els elements constitutius de la música mostrant un alt domini en percepció auditiva, lectura, anàlisi, escriptura, improvisació 
i creació musical, i ser capaç d’interrelacionar tot per aplicar-lo i utilitzar-lo adequadament en el desenvolupament de la pròpia 
activitat. 

 Adquirir domini tècnic i capacitat expressiva en la interpretació i en la conducció d’agrupacions  vocals i instrumentals, com a base 
per a la improvisació, creació i experimentació amb el propi instrument, la veu i el cos en situacions concretes 
d’ensenyament/aprenentatge musical. 

 Conèixer els fonaments d’acústica musical, organologia i llurs aplicacions en la pràctica musical. 
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

 
 Coneixements aplicats de didàctica general i de les didàctiques específiques dins i fora de l'aula. 

 Ser capaç de dissenyar estratègies específiques d'ensenyament i aprenentatge en música. 

 Conèixer els recursos didàctics en ensenyament musical. 

 Realitzar pràctiques específiques de les metodologies treballades. 

 Utilitzar la investigació com a recurs de formació continuada. 

 

BLOCS TEMÀTICS 

 
 Estructures del Filtre:  

o Vel de paladar 
o Esfínter Ariepiglòtic 
o Laringe 
o Llengua 
o Mandíbula 
o Llavis 

 

 Estructures de suport i implicació corporal: 
o Anclatge de cap i coll 
o Anclatge de tors 

 

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE 
L'ASSIGNATURA: 

 

Les sessions de treball seran teòriques i pràctiques. S’organitzen en una primera part on s’exposen els continguts i en una segona en un 
coaching individual on es practiquen els continguts apresos. De manera que l’alumnat adquireixi un coneixement teòric i pràctic exhaustiu de 
les diferents estructures de l’aparell fonador. 

Els diferents continguts treballats es practicaran en silenci, desenvolupant així control d’escolta i percepció muscular, en veu parlada i 
cantada. 

Analitzarem diferents exemples d’enregistraments d’àudio i de vídeo. 

 

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DE L’APRENTATGE 

 

La forma d'avaluar serà mitjançant l’avaluació continuada, la pràctica dels continguts apresos, és aquí on l’alumnat realitza unes 
demostracions pràctiques de les diferents estructures de l’aparell fonador, primer ho treballem en forma grupal i després de manera individual 
(coachings individuals) i l'examen final. La ponderació serà d’un 40% en l’avaluació continuada, un 20% dels coachings individuals i un 40% 
de l’examen final. 

Una segona convocatòria al setembre suposarà un examen pràctic i teòric. 

L’assistència: És obligatori l'assistència a classe en un 80%. Els retards de més de 15 minuts podran ser comptabilitzats com a faltes 
d'assistència. 

 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 
 

• COMPULSORY FIGURES FOR VOICE CONTROL - FIGURE COMBINATIONS FOR SIX QUALITIES. The Estill Voice Training System 

• GEOGRAPHY OF THE VOICE. Kerrie B.Obert, Steven R.Chicurel 

• PRINCIPLES OF VOICE PRODUCTIONS. Ingo Titze 

• THE SCIENCE OF THE SINGING VOICE. Johan Sundberg 

• THE CHILD AS MUSICIAN. Gary E. McPherson 

• WORKING WITH ADOLESCENT VOICES. John M. Cooksey 

• LA VOZ: BASES ANATÓMICAS. Begoña Torres 

• TRASTORNOS DE LA VOZ EN EDAD ESCOLAR. Inés Bustos 

• TRATAMIENTOS DE LOS PROBLEMAS DE LA VOZ. Inés Bustos 

• LA VOZ. LA TÈCNICA Y LA EXPRESSIÓN. Inés Bustos 

• http://www.britishvoiceassociation.org.uk 

• http://www.estillvoice.com 

• http://www.ncvs.org 


